
Рекомендації батькам та вихователям по формуванню психологічної 

готовності  до шкільного навчання у старших дошкільників. 
 

   Пізнавальна сфера. Розвиток уваги у дітей старшого дошкільного віку. 

 
1. Використовуйте завдання, що потребують тривалого зосередження: намалювати місто, 

побудувати складний міст, прослухати і переказати казку тощо. 

3. Частіше пропонуйте дітям, особливо з низьким показником розвитку уваги, вправи: у 

газеті, у старій книзі на одній зі сторінок закреслювати олівцем усі букви «а», 

намагаючись не пропускати їх (завдання поступово можна ускладнити, попросивши 

дитину закреслити всі букви «а», обвести у кружечок усі букви «к», підкреслити всі букви 

«о»). 

4. Використовуйте дидактичні ігри з чітко вираженими правилами. 

5. Регулярно включайте дітей у виконання завдань за попередньо розробленим планом 

дій: можна виконувати будівлі з конструкторів, малюнки, орнаменти, аплікації, вироби, 

форму яких ви задаєте словесно або за допомогою схеми. 

6. Тренуйте дітей у переказі розповідей, казок за схематичним планом, складеним вами. 

7. Пропонуйте дітям: 

• повторювати слова, цифри, речення, сказані вами; 

• незакінчені фрази, які потрібно закінчити; 

8. Учіть порівнювати, аналізувати зразок і результати своєї або чужої роботи, знаходити і 

виправляти помилки. 

На уроках у школі від дітей буде потрібно швидке переключення уваги з одного виду 

діяльності на інший. Цю властивість уваги можна формувати за допомогою рухових 

вправ. Дитина повинна починати, виконувати й закінчувати свої дії за командою 

дорослого, швидко переходячи від одного виду рухів до іншого: стрибати, зупинятися, 

крокувати тощо. 

 

Розвиток  пам’яті у дітей  дошкільного віку. 
 

1. Знайди, що змінилося. Перед дитиною кладеться 5-6 іграшок, вона повинна запам'ятати, 

як вони лежать, а потім закрити очі. В цей час 2 іграшки міняються місцями, потім дитина 

відкриває очі і повинна зрозуміти, що змінилося, та повернути іграшки на місця. Кількість 

змінюваних місцями іграшок збільшується, коли дитина може повністю відновити 

розташування всіх предметів. 

2. Валіза. Розігрується діалог з перерахування необхідних речей. Дорослий починає і 

каже: «Ми збираємося в дорогу. Я дістаю валізу і кладу туди сорочку». Дитина повинна 

продовжити: «Я покладу штани й носки». Потім дорослий перераховує те саме та додає 

щось ще. Дитина повинна повторити та продовжити перелік. 

3. Візуалізація. Повернувшись з прогулянки додому можна розпитати у дитини: що вона 

бачила? Кого зустріла? У що він був одягнений? Яка машина стояла поруч? Можна також 

попросити розповісти про інтер'єр будинків, в яких дитина вже була. Наприклад, згадати 

обстановку в будинку  бабусі або розташування столів в дитячому садку. 

4. Пари слів. Необхідно підібрати пари слів, які пов'язані між собою за змістом: собака-

будка, вікно-фіранка (до 20 пар). Вимовити всі пари дитині, потім, через хвилину, 

говорити одне слово з пари а дитина повинна згадати друге. Через 30-40 хвилин треба ще 

раз вимовити одне слово з пари - а дитина знову згадує друге. За допомогою цієї вправи 

тренується як короткочасна, так і довготривала пам'ять. 

 

Рекомендації щодо розвитку мислення та мовлення дітей старшого 

дошкільного віку. 



Розумовий процес складається з низки операцій. Найпоширеніші з них — аналіз, синтез, 

аналогія, порівняння, узагальнення, класифікація. Найчастіше більшість із них не 

усвідомлюються. Тому для того, щоб дитина активно володіла розумовими операціями, їх 

треба виділити, довести до рівня усвідомлення і спеціально навчити 

Використовуйте завдання на: 

  порівняння пари предметів або явищ — знаходження подібності й відмінностей між 

ними; 

 класифікацію, узагальнення різних предметів за загальними ознаками; 

 знаходження «зайвого» слова або зображення, не пов'язаного загальною ознакою з 

іншими; 

 складання цілого з частин (розрізні картинки); 

 послідовне розкладання картинок і складання розповіді за ними; 

 усвідомлення закономірностей (розглянути орнамент, візерунок, продовжити його); 

2. Заняття з малювання, ліплення, виготовлення різних виробів повинні не тільки 

включати копіювання зразка і відпрацьовування окремих графічних навичок, а й 

розвивати вміння планомірно досліджувати предмети, фантазувати, уявляти. 

3. Розширюйте кругозір дітей, їхні основні уявлення про природні, соціальні явища, 

нагромаджуйте в дітей знання і враження, обговорюючи з ними прочитані книжки, 

аналізуючи поведінку людей. 

4. Для розвитку мовлення: 

• після читання вголос казок, розповідей, просіть дітей переказати почуте, відповісти на 

запитання, поставити свої; 

• розвивайте в дітей уміння будувати розповідь за картинкою, за планом, за темою; 

• допомагайте дітям будувати висновки, міркування, робити умовиводи; 

• учіть дітей доводити свою думку, виражати її. 

 

Рекомендації щодо розвитку дрібної моторики дошкільнят. 
У старшому дошкільному віці важливою частиною підготовки до школи, зокрема, до 

письма повинна бути робота з розвитку дрібної моторики і координації рухів руки. Чому 

так важливо для дітей розвиток дрібної моторики рук? Справа в тому, що в головному 

мозку людини центри, відповідальні за мову і рухи пальців рук розташовані дуже близько. 

Стимулюючи дрібну моторику і активізуючи тим самим відповідні  відділи мозку, ми 

активізуємо і сусідні зони, що відповідають за мову. 

        Розвинути дрібну  моторику допоможуть такі заняття, як ліплення, збирання 

конструкторів з дрібними деталями, аплікація, малювання, в'язання, збирання мозаїки, 

пальчикові ігри. Корисно пропонувати дитині завдання на домальовування, коли дорослий 

малює половину малюнка, а дитина домальовує дзеркальне відображення, завдання на 

обведення поміченого крапками або штрихпунктиром зображення, штрихування. Робити 

пальчиковую гімнастику. 

 

Розвиток дрібної моторики у побуті. 
   Якщо дитину не захоплюють розвиваючі посібники - запропонуйте йому справжні 

справи. Ось вправи, в яких дитина може тренувати дрібну моторику, допомагаючи 

батькам і відчуваючи себе потрібним і майже дорослим: 

1. Знімати шкірку з овочів, зварених у мундирі. Чистити мандарини. 

2. Розбирати розколоті волоські горіхи (ядра від шкаралуп). 

3. Збирати з підлоги смітинки. Допомагати збирати розсипані по підлозі предмети 

(гудзики, гвіздочки, квасоля, бусинки). 

4. Ліпити з тіста печиво. 

5. Відкривати поштову скриньку ключем. 

6. Намагатися самостійно взуватися, одягатися. А так само роззуватися і роздягатися. Для 

цього частина взуття і одягу повинні бути доступні дитині, щоб вона мала можливість 



одягатися, коли захоче. Вчитися самостійно одягати рукавички. Пробувати зашнуровувати 

кросівки. 

7. Допомагати змотувати нитки або мотузку в клубок.  

8. Вішати білизну, використовуючи прищіпки (потрібно натягнути мотузку для дитини). 

9. Допомагати батькам відкручувати різні пробки - у каністр з водою, піни для ванни, 

зубної пасти і т.п. 

10. Допомагати перебирати крупу. 

11. Рвати, м'яти папір і набивати ним взуття, що прибирається на зберігання. 

12. Збирати на дачі або в лісі ягоди. 

13. Діставати щось з вузької щілини під шафою, диваном, між меблями. 

14. Витирати пил. 

15. Вмикати і вимикати світло. 

16. Шукати край скотчу. Відліплювати і приліплювати наклейки. 

 

Рекоменданції по формуванню емоційно-вольової готовності до навчання 

в школі. 
Важливе завдання перед батьками - навчити дитину доводити почату справу до кінця, 

нехай це буде заняття працею або малювання, значення не має. Велике значення має 

ставлення дорослих до справ дітей. Якщо дитина бачить уважне, доброзичливе, але разом 

з тим вимогливе ставлення до результатів її діяльності, то вона сама з відповідальністю 

ставиться до неї. 

Намагайтеся, щоб дитина звикала працювати самостійно, не вимагаючи постійної уваги і 

заохочення з боку дорослого. Адже на уроці вчитель навряд чи зможе приділити кожному 

однакову увагу. Поступово переставайте хвалити дитину за кожен крок у роботі - хваліть 

за готовий результат. 

Привчайте малюка спокійно сидіти і працювати протягом певного часу. Включайте в 

розпорядок дня найрізноманітніші заняття, чергуючи спокійну роботу за столом з 

рухливими іграми. Особливо це важливо для рухливої дитини. Поступово вона звикне до 

того, що кричати і бігати можна в певний, "шумний" час. Тоді буде здатна і в школі 

дочекатися перерви. 

         З перших днів ваш першокласник буде почувати себе впевнено, якщо заздалегідь 

прищепити йому елементарні навички роботи на уроці. Наприклад, навчити правильно 

тримати олівець, орієнтуватися на сторінці зошита чи книги, уважно слухати інструкцію і 

виконувати її, відраховувати потрібну кількість клітинок і т. д 

 

 

 

 

 


